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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
WERSJA Z 29.09.2017 

 

w ramach projektu numer RPWM.10.07.00-28-0007/16 

pn. „Czas kobiet – zadbaj o siebie. Wsparcie kobiet z subregionu ełckiego w zakresie profilaktyki zdrowotnej” 

 

 

§1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w Projekcie „Czas kobiet – zadbaj o siebie. 

Wsparcie kobiet z subregionu ełckiego w zakresie profilaktyki zdrowotnej”.  

2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10 

Regionalny rynek pracy, Działanie 10.07 Aktywne i zdrowe starzenie się – projekty konkursowe. 

3. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja” w Olsztynie  

w partnerstwie z Samodzielnym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Miejskim 

Szpitalem Zespolonym im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie w okresie od 24.05.2017 r. do 31.03.2019 r. 

4. Cel główny projektu zakłada zwiększenie zgłaszalności kobiet z subregionu ełckiego województwa 

warmińsko-mazurskiego, aktywnych zawodowo, w wieku 25-59 lat na badania profilaktyczne w ramach 

„Programu profilaktyki raka szyjki macicy” poprzez działania edukacyjne i informacyjne i przyczyniające się 

do obniżenia stopnia dezaktywizacji zawodowej kobiet z powodu nowotworów szyjki macicy. 

5. Definicje:  

Projekt – projekt Czas kobiet – zadbaj o siebie. Wsparcie kobiet z subregionu ełckiego w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej (RPWM.10.07.00-28-0007/16) 

Realizator Projektu – Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja” oraz Samodzielny Gminny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach oraz Miejski Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika w 

Olsztynie 

Placówki wykonujące badania cytologiczne w subregionie ełckim: 

1. Puciłowska Jolanta NZOZ PANACEA Przychodnia Specjalistyczna, Ełk, ul. Armii Krajowej 33, tel. 

87-621-65-19 

2. Spółka Cywilna ZDROWIE - Andrzej Skrzypkowski, Krzysztof Grzegorz Kropiwnicki, Lilla 

Szypulska, Prostki, ul.1 Maja 15a, tel.87-611-20-17 

3. SZPITAL GIŻYCKI Sp. z o.o., Giżycko, ul. Bohaterów Westerplatte 4, tel. 87-428-56-33 

4. NZOZ BRATEK s.c. Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne, Giżycko, ul. Wodociągowa 17, tel. 

87-428-42-02 

5. JÓZEF KOC Poradnia POZ, Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10, 87-420-72-11 

6. SZPITAL GIŻYCKI Sp. z o.o., Wydminy, ul. 40 lecia PRL 6, tel. 87-428-30-02 

7. GOLDMEDICA Sp. z o.o., Gołdap, ul. Słoneczna 7, tel. 515 046 329 

8. NZOZ "Położnik" Maciej Mańkowski, Gołdap, ul. Słoneczna 9, tel. 607-327-556 

9. OLMEDICA Sp. z o.o., Olecko, ul. Gołdapska 1, tel. 87-520-22-95 

10. NZOZ Zakład Leczniczy GOMED w Olecku Andrzej Gadomski Marta Gadomska-Gołąb S.C., 

Olecko, ul. 11 Listopada 23,   tel. 87-520-16-30 

11.  SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KOWALACH OLECKICH, Kowale 

Oleckie, ul. Witosa 1, 87-52-382-06 
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12. SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIELICZKACH, Wieliczki, ul. 

Jeziorna 14, tel. 87-521-42-65 

13. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, Pisz, ul. Sienkiewicza 2, tel. 87-425-45-45 

14. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, Biała Piska, ul. Konopnickiej 4, tel.87-425-45-45 

15. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu, Orzysz, ul. Cierniaka 12, tel. 87-423-70-37 

16. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Tomasz Ofman, Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B, 

tel. 87-427-53-00 

17. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Danuta Mirosława Czaplicka, Węgorzewo, ul. 

3 Maja 17B, tel. 87-427-53-00 

 

Komisja Rekrutacyjna – komisja w składzie: Kierownik Projektu, Asystent kierownika projektu, 

Koordynator medyczny 

Uczestnik Projektu – kobieta aktywna zawodowo w wieku od 25 do 59 lat zamieszkująca podregion 

ełcki: powiat ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski 

Kierownik Projektu – osoba zarządzająca Projektem ze strony Stowarzyszenia Edukacyjno – 

Oświatowego „Erudycja” 

Koordynator medyczny – osoba odpowiedzialna za realizację projektu i jego koordynację ze strony 

Partnera  

Biuro Projektu – biuro Stowarzyszenia Edukacyjno-Oświatowego „Erudycja” w Olsztynie 

 

 

§2. 

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Rekrutacja w ramach projektu jest rekrutacją zamkniętą, w związku z tym projekt jest wyjątkiem od 

standardu minimum. Grupę docelową stanowią tylko kobiety w wieku 25-59 lat. 

3. W formularzu zgłoszeniowym istnieje możliwość wskazania konieczności zapewnienia dodatkowych 

ułatwień zapewniających uczestnictwo w projekcie kobietom aktywnym zawodowo  

 zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi podczas badań,  

 zwrot kosztów dojazdu na badania,  

oraz kobietom niepełnosprawnym/z dysfunkcjami  

 dostosowanie transportu,  

 zapewnienie tłumacza języka migowego podczas badań czy asystenta osoby 

niepełnosprawnej dla osób niewidomych/niedowidzących, mających problem z poruszaniem 

się. 

4. Informacje o Projekcie zamieszczane będą na stronach internetowych Realizatorów Projektu i dotyczyć 

będą: miejsc składania wymaganych dokumentów, ogłoszeń bieżących. Informacje o projekcie 

rozpowszechniane będą za pośrednictwem plakatów, ulotek, broszur informacyjnych, spotów 

radiowych i telewizyjnych, spotów internetowych, mediów społecznościowych, imiennych zaproszeń 

dla kobiet, spotkań edukacyjnych w każdym z 6 powiatów subregionu ełckiego oraz pracowników 

punktów informacyjnych wybranych w każdej z 25 gmin subregionu ełckiego. 

 

§3. 

Regulamin rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie 

 

I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację 

1. Zgłoszenia do udziału w Projekcie będą przyjmowane przez Realizatora Projektu, wszystkie Placówki 

wykonujące badania cytologiczne w subregionie ełckim oraz we wszystkich punktach informacyjnych 

w każdej z 25 gmin. 
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II. Termin rekrutacji do Projektu 

1. Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu od 

06.2017 do 03.2019. 

 

III. Warunki uczestnictwa w Projekcie 

1. Warunki formalne: 

 Uczestnikami projektu  mogą być jedynie kobiety. 

 Uczestnikami projektu mogą być jedynie mieszkanki subregionu ełckiego: powiatu ełckiego, 

giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. 

 Uczestnikami projektu mogą być jedynie kobiety w wieku 25-59 lat. 

 Uczestniczki projektu muszą posiadać status osoby aktywnej zawodowo. 

 Uczestniczki projektu nie wykonywały badania cytologiczne w okresie 3 ostatnich lat. 

2. Wszystkie warunki formalne muszą być spełnione łącznie. 

3. W przypadku zgłoszenia większej liczy osób zastosowane zostaną kryteria premiujące dające 

pierwszeństwo udziału w projekcie. 

Lp. Kryterium premiujące Ilość punktów 

1. zamieszkanie w miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców 3 pkt 

2. zamieszkanie w powiecie: piskim, giżyckim, ełckim 1 pkt 

3. niewykonywanie badania cytologicznego  1 pkt 

 

IV. Przebieg procedury rekrutacji 

1. Dostarczenie Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) do jednego z miejsc wymienionych w §3. pkt I 

osobiście lub pocztą/kurierem. Możliwe będzie również zgłaszanie się poprzez e-mail lub telefonicznie 

przy czym do zakwalifikowania konieczne będzie dostarczenie podpisanej wersji papierowej.  

2. Wstępnej weryfikacji oraz oceny spełnienia warunków formalnych (na zasadzie zero-jedynkowej) 

dokona od razu po złożeniu Zgłoszenia położna, pielęgniarka, lekarz, pracownik Beneficjenta lub 

Partnera. 

3. Komisja rekrutacyjna w składzie: Kierownik projektu, Asystent kierownika projektu, Koordynator 

medyczny na podstawie wstępnej weryfikacji dokonanej przez położną, pielęgniarkę, lekarza, 

pracownika Beneficjenta lub Partnera oceni zgłoszenie pod względem kompletności dokumentów, 

złożenia wymaganych oświadczeń i podpisów. Przyznane zostaną także dodatkowe punkty za kryteria 

premiujące. 

4. W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji aplikacyjnej lub też dostarczenia aplikacji w sposób 

inny, niż  wymagany, aplikacje te będą odrzucone ze względu na niespełnienie wymaganych kryteriów 

formalnych. 

5. Każda kobieta, która dostarczy Zgłoszenie, zostanie zarejestrowana w protokole rekrutacyjnym. Ze 

względu na ciągły charakter rekrutacji, pisemne protokoły z rekrutacji będą sporządzane raz na 

miesiąc. 

6. O wynikach rekrutacji kandydatki zostaną powiadomione natychmiast po dostarczeniu Zgłoszenia lub 

drogą pisemną, lub telefonicznie.  

7. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do projektu, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na 

badania profilaktyczne, zostanie skreślona z listy uczestników.  

8. Etap rekrutacji kończy się  w chwili podpisania przez zakwalifikowane osoby Deklaracji uczestnictwa w 

Projekcie oraz Oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2 do 

Regulaminu) od tego momentu stają się one Uczestnikami Projektu. 

9. Złożone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
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10. Za dzień kończący ścieżkę udziału Uczestnika Projektu uważa się dzień wykonania badania 

cytologicznego. 

 

§4. 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie 

 

Bezpłatne badanie w kierunku nowotworu szyjki macicy dla wszystkich Uczestniczek projektu wraz ze 

wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym ułatwieniami. 

 

§5. 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

 

I. Uczestnik Projektu ma prawo do: 

1. nieodpłatnego udziału w Projekcie, 

2. nieodpłatnego badania cytologicznego, 

3. dostosowania transportu w przypadku dowozu na badanie, 

4. zapewnienia tłumacza języka migowego podczas badania, 

5. zapewnienia asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób niewidomych/niedowidzących, mających 

problem z poruszaniem się, 

6. zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną podczas badania (szacowane dla ok. 5 proc. kobiet) w  

wysokości 12 zł. brutto, za każdą godzinę (maksymalnie do 4 godzin) opieki potwierdzoną umową z 

wynajętą opiekunką/opiekunem, 

7. zwrotu kosztów dojazdu na badania - refundacja kosztów dojazdu następuje do wysokości ceny biletu, 

który można nabyć w środkach transportu publicznego na trasie miejsce zamieszkania  -  najbliższa 

placówka wykonująca badanie cytologiczne. Koszty dojazdu pokrywane są tylko w przypadku, gdy 

Uczestnik dojeżdża z innego miasta. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdów jest udokumentowanie 

kosztów przejazdu na danej trasie zgodnie z wytycznymi Realizatora Projektu oraz dostarczenie 

niezbędnych dokumentów do biura projektu lub jednej z placówek wykonujących badanie 

cytologiczne. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ww. refundowanych kwot dla 

Uczestników jeśli łączna kwota refundacji ww. kosztów dla Uczestników Projektu przekroczy kwotę 

zaplanowaną w budżecie Projektu, 

a. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko Uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest 

inne niż miejscowość, w której wykonywane będzie badanie cytologiczne. 

b. Zwrot kosztów dojazdu można otrzymać na podstawie wykorzystanych biletów lub na 

podstawie oświadczeń dotyczących wykorzystania samochodu prywatnego na ten cel, tylko w 

sytuacji, gdy dostęp do publicznego transportu jest utrudniony. 

c. Koszty dojazdu są zwracane tylko do wysokości kwoty najtańszego przejazdu publicznymi 

środkami transportu (np. bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, komunikacji 

miejskiej itp.) na danej trasie. 

d. Warunkiem niezbędnym dla możliwości zwrotu kosztów dojazdu jest obecność Uczestnika 

Projektu na badaniu cytologicznym w dniu, za który ma zostać dokonany zwrot, potwierdzona 

własnoręcznym podpisem na Deklaracji uczestnictwa w projekcie.  

 

Warunki otrzymania zwrotu kosztów dojazdu to złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o zwrot kosztów 

dojazdu wraz z załącznikami: 

 bilety jednorazowe PKP / PKS lub innego przewoźnika publicznego  

lub 

 kserokopia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu lub umowa użyczenia, równoważna 

z upoważnieniem do korzystania z samochodu osobowego (w przypadku, gdy Uczestnik nie 
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jest właścicielem pojazdu) oraz informacja od przewoźnika publicznego o wysokości kosztu 

dojazdu na danej trasie. 

 

II. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:  

1. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i poświadczenia tego faktu pod deklaracją 

uczestnictwa (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

2. złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

3. poddania się badaniu cytologicznemu, 

4. wypełnienia ankiety, 

5. wypełnienia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia i kontynuacji zatrudnienia, 

6. przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad. 

 

 

§6. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie reguły i 

zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 

na lata 2014 – 2020, a także z przepisów wynikających z właściwych aktów prawnych wspólnotowych i 

polskich, w szczególności kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 121), ustawy o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), wniosku o dofinansowanie 

Projektu.  

2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bądź 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej. 

3. Regulamin będzie dostępny w Biurze Projektu oraz  na stronie internetowej www.stowarzyszenie-

erudycja.pl. 

4. Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do decydowania w sprawach nieobjętych Regulaminem oraz 

w sytuacjach spornych.  

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie należy do Kierownika 

Projektu. 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

7. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 

 

Załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny  

2) Załącznik nr 2 -  Deklaracja uczestnictwa w Projekcie oraz Oświadczenie Uczestnika Projektu 

 

 

 

                                                                                                             Niniejszy Regulamin zatwierdzam 

 

Kierownik projektu  

 

                 Janina Łucewicz 

 

 

 

 


